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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གི་
ལས་ཁུར་གཅིག་ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུ །

༄༅། །བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་དནོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༣ རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་ྔད་ོའདམེས་ཐནོ་བཀའ་
བླནོ་ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་མཆོག་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༢༡(༢) 
པའི་ཆ་རྐེན་འགོ་ནས་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་གནས་
ནས་ཕིར་འཐནེ་གནང་དགསོ་བྱུང་ཡོད་ན། གངོ་
ཚེས་ནས་གནས་སབྐས་རིང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གི་
ལས་ཁུར་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་ནས་གཅིག་
ལྕགོས་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སོང་བའི་གསལ་བསྒགས་
སུ། བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༣ ལ།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་ཆེ་རངོ་ཁ་སྟབོས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
ལགས་བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་གི་དུང་ཆེར་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་འདགུ་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་
ནས་བཀའ་དུང་གི་ལས་འཁུར་འགོ་འཛུགས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བཀའ་དུང་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ།

བདམས་ཐནོ་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་ཟབ་
སྦངོ་ག་ོསིྒག་ཞུས་པ།

༄༅། །ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་
འགོ་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའི་ནང་བདམས་
ཐནོ་བྱུང་བའི་སིྤ་འཐུས་ཁག་གཅིག་ལ་ཟླ་འདིའི་
ཚེས་ ༤ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་ ༡༠ 
བར་ཉནི་གྲངས་བདནུ་རིང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དང་། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདའིུ་འགྲ་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས། བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞུང་དངུལ་
འད་ུའགདོ་དང་ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རིྩས། དངུལ་རིྩས་
སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིྒག་གཞི། སྔནོ་རིྩས་འགྲ་ོ
སྟངས། བདོ་མིའ་ིའད་ུསྡདོ་ཁག་དང་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུྲར་འབལེ་ལམ་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
སྐརོ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའ་ིཐབོ་ཐང་། བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྔནོ་རིྩས་འཆར་འབུལ་
གནང་ཕགོས་བཅས་ཀི་སྐརོ་ཟབ་ཁདི་གནང་ཡོད། 
ཕགོས་མཚྱུངས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་། རྡ་ས་དབུས་སནྨ་རིྩས་ཁང་སོགས་ལ་
གཟགིས་སྐརོཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕི་ནང་ལག་པ་མཉམ་འབལེ་བས་སྐརོ་བཤད་པ་དརེ་ངསོ་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨  ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་
རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་སིད་
སྐངོ་དང་ཕི་དལི་བཀའ་བླནོ་གཅིག་ལྕགོས་
འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་། 
ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་
ནརོ་བུ་ལགས། ཕི་དལི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་
པའི ་འགན་འཛིན་བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས།  ཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་གསར་འགདོ་ལནྷ་ཚོགས་གནང་དགསོ་
པའ་ིསྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བསྟནུ། དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ། མི་ཉག་
དང་ཉ་ེཆར་ཨ་མཆོག་ཁུལ་གི་མི་མང་ནས་
ས་གནས་ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་སླད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་ལས་གཞིར་
ཞི་རོལ་གི་རྣམ་པ་བཏནོ་པའི་གནས་ཚྱུལ་
ཐནོ་ཡོད་སྟབས། ད་ེརིང་འདརི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀིས་འདའིི་ཐགོ་གསལ་བཤད་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ངས་དསུ་རག་ཏུ་
བདོ་ནང་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

ལག་བསྟར་གང་འད་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་
ནའང། དང་པ་ོན།ི བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་རྒྱྱུན་
གནས་ཐུབ་པ། གཉསི་པ། བདོ་མིའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ལ་གུས་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ། གསུམ་
པ། དཔལ་འབརོ་ཐགོ་ནས་མི་མང་ལ་ཁ་ེ
ཕན་ཡོད་པ། བཞི་པ། ཁམིས་མཐུན་དང་
མི་མང་གིས་མོས་མཐུན་ཡོད་པའི་ཐགོ་ནས་
ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་གི་སིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་
སྤལེ་དགསོ། ཞསེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དནོ་
ཚན་བཞི་པ་ོའདི་གཞིར་བཞག་ཐགོ་ནས་ཉ་ེ
ཆར་མི་ཉག་དང་།  ད་ལ་ྟཨ་མཆོག་ཁུལ་
ད་ུགནས་ཚྱུལ་ཐནོ་བཞིན་པ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་དང་
འབལེ་བའི་ཁིམས་སིྒག་ཁག་ལ་རིྩས་མེད་
ཀིས་གཏརེ་ཁ་གང་བྱུང་སྔགོ་འདནོ་བས་
པར་བརནེ་མི་མང་གིས་ཞི་རལོ་བདེ་བཞིན་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གི་ཁམིས་ནང་ལའང་ཁརོ་
ཡུག་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་དང་། ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐོབ་བེད་དགོས་པ་སོགས་ཧ་ཅང་གསལ་
པ་ོའཁདོ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེཆར་
ས་གནས་སུ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒགས་
བས་པའ་ིནང་། ཕི་ནང་ལག་པ་མཉམ་

འབལེ་བས་ནས་ང་ོརལོ་བདེ་ཀི་འདགུ་ཅསེ་
འཁདོ་ཡོད། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་
ལག་འབལེ་མིན་པ་སྨསོ་མེད་རེད། ད་བར་
བདོ་ནང་ཞི་རོལ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་བ་
ད་ེདག་ཚང་མ་བདོ་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བདོ་མི་
ཚོར་བརྙས་བཅསོ་དང་གདགུ་རྩྱུབ། དབ་ེ
འབེད་བས་པར་བརནེ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། 

བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཆགས་
དགོས་དནོ་ད་ེཡང་བདོ་ས་ཡོངས་རོགས་
རྒྱ་ནག་གིས་ཧམ་བཟུང་བས་པར་བརནེ་ང་
ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་བསླབེས་པ་ཞིག་རེད་མ་
གཏགོས། རྒྱ་མི་བདོ་ད་ུམ་བསླབེས་གངོ་
ནས་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ལ་གཞིས་ཆགས་ནས་

ད་ཆ་ང་ཚོས་གཞིས་ལུས་བདོ་མི་ཚོར་ལག་
འབལེ་བས་པ་ད་ེའད་ཞིག་རྩ་བ་ནས་མ་
རེད།  ཅསེ་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས་སདི་
སྐོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་
བདོ་ནང་གཏརེ་ཁ་སྔནོ་འདནོ་ལ་སོགས་པའི་
ལས་གཞི་ཅི་འད་ཞིག་སྤལེ་ཡང་མི་མང་གིས་
མོས་མཐུན་དགོས་པ་དང་ཁིམས་མཐུན་

དགསོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་ངསོ་
འཛིན་པའི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་
བདེ་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མ་ཉསེ་
ཁ་ཡོག་བས་པ་དརེ་མོས་མཐུན་རྩ་བ་ནས་
མེད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་ཐངེས་བཅྱུ་པའ་ིཉནི་མཐའ་མར་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༡ ནས་ ༣ བར་ཉིནི་གྲངས་གསུམ་རིང་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་
ཆོས་གླིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུབདོ་རིགས་
ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་དང་
འབམོ་སྟནོ་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས་
མཛད་པའ།ི རང་རྒྱྱུད་ལ་སྐལུ་མ་འདབེས་
པའ་ིདད་པའ་ིལྗནོ་ཤིང་། བཀའ་ཆོས་
ཁག་རེ་ཞིག་མཇུག་སིྒལ་མཛད་ད་ེབཀའ་
སླབོ་སྩལ། ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་ ༣ སྟ་ེཆོས་
འབལེ་ཉནི་མཐའ་མའི་ཐགོ་མགོན་པ་ོགང་
ཉདི་མཆོག་གིས་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོར་བང་ཆྱུབ་
སེམས་བསྐདེ་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་མཛད་པ་དང་། 
ད་ེབཞིན་གང་བླ་ོམའ་ིལགྗས་ལུང་དང་འཇམ་
དཔལ་དབངས་ཀི་རེས་གནང་སྩལ་ཡོད། 
སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་སེམས་བསྐེད་དང་
འབལེ་བའི་ཆོས་འབལེ་མཛད་སབྐས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། འཛམ་གླངི་འདའི་ིསྟངེ་གནས་
པའི ་སོག་ཆགས་ཚང་མར་ཕན་སེམས་
བསྐདེ། འཛམ་གླངི་བ་ེབ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟངོ་
གསུམ་གི་སྟངོ་ཆེན་པ་ོའཇིག་རནེ་གི་ཁམས་

ཟརེ་བ་ལྟ་བུའི་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙདེ་ཀི་
གྲངས་དང་མཚྱུངས་པར་མཐའ་མི་མངནོ་པ་
ཡོད་པའ་ིསེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡགུ་བསལྔ་
མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་ང་དང་
གཅིག་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མར་བད་ེབ་

བྱུང་ན་བསམ་པའ་ིབླ་ོརྒྱ་བསྐདེ་སབྐས་སེམས་
བསྐདེ་ཅསེ་པ་ད་ེཆགས་ཀི་རེད། ཅསེ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་
རསེ་གནང་སོྩལ་སབྐས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ཁེད་རང་ཚོ་སླབོ་སྦོང་བེད་མཁན་གི་སླབོ་
ཕུྲག་རེད། དརེ་བརནེ་ཤེས་རབ་ན་ིཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད། གཙོ་བ་ོསོ་སོས་

སླབོ་སྦོང་བས་ནས་ཐོས་བྱུང་དང་བསམ་
བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཅསེ་རིམ་པས་སོ་སོས་སྦངོ་
བརྡར་བས་ནས་ཤེས་རབ་གོང་ནས་གོང་
ད་ུའཕལེ་དགསོ་པ་ཞིག་རེད། ཅསེ་དང་། 
ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་དབང་བཀུར་

རྒྱྱུ ་ལས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་གལ་ཆེར་རིྩ་བཞིན་
ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཉནི་གྲངས་
གསུམ་གི་རིང་ང་ཚོས་སདྐ་ཆ་བཤད་ད་ེནང་
ཆོས་ང་ོསྤདོ་གཙོ་བརོ་བས་ནས་འཛམ་གླངི་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ང་ཚོ་བདོ་
མིའི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་རྒྱྱུ ་འདགུ་
གམ། ང་ཚོར་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཏངི་

ཟབ་ཡོད་པ་ད་ེརྩ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། བདོ་མི་
རིགས་ཀི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པ། བདོ་མི་རིགས་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི ་རྣམ་པ་འདིས་
མཚོན་ཐུབ་རྒྱྱུའི་སྐརོ་ངསོ་ཀིས་ང་ོསྤདོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་འད་ིརེད། ཁདེ་རང་ཚོ་ང་ཚོ་མི་རན་ཚོས་
རེ་བ་རྒྱག་ས་རེད། ཁདེ་རང་ཚོས་རིག་པ་
སིྒམ་ཏ་ེཧུར་ཐག་བསོ། ཤེས་སོང་ངམ། ང་
ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་བཞིན་ཡག་པ་ོཡོང་ཐུབ་
པར་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་བསོ། ད་ེརསེ་
ཆོས་འབལེ་ཐེངས་བཅྱུ་པ་རེ་ཞིག་ལེགས་
གུྲབ་དང་བསྟནུ། རྡ་ས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤདོ་
ཚོགས་ཆྱུང་དང་རྡ་སྟངེ་བདོ་ཁིམ་སླབོ་གྲྲྭ་ཟུང་
འབལེ་གིས་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དནི་གཏང་རག་མཎྜལ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།
 སིྤར་ཐེངས་འདིའི་ཆོས་འབལེ་
ཐགོ་བདོ་ཁིམ་ཀི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ལ་ྔདང་རྒྱ་གར་
ནང་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་ ༤༢ ཙམ། རྒྱལ་ཁབ་
མི་འད་བ་ཁག་དུག་ཙམ་གི་སླབོ་ཕུྲག་གཙོ་
བརོ་གྱུར་པའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་མཁནོ་མི་
གྲངས་ ༨༠༠༠ བརལ་བས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད། 



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨2

ལས་བདེ་གསར་འདམེས་གསལ་བསྒགས།

བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆྱུ་རངོ་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའ་ིབདོ་མི་རྣམས་ཀིས་
གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་གི་ལས་གཞི་མཚམས་འཇགོ་དགསོ་པའ་ི

ཞི་རལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།
༄༅། །བདོ་མད་ོསདྨ་བསང་ཆྱུ་རངོ་ཨ་
མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་
གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་

ལ་ཞི་རོལ་སྐད་འབདོ་བས་པར་རྒྱ་གཞུང་
གིས་དམག་མི་ཕནོ་ཆེ་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་ཡུལ་
དརེ་བཏང་ཡོད་འདགུ ད་ེཡང་ཁུངས་ལནྡ་
གནས་ཚྱུལ་འབརོ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕི་ལོ་ 

༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་བདོ་མད་ོ
སདྨ་བསང་ཆྱུ་རངོ་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོའི་བདོ་
མི་རྣམས་ཀིས་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་ཡུལ་ད་ུ༼གངོ་

སྔནོ ་བླ་རིའི ་གཏེར་ཁ་སྔནོ ་འགོག༽ཅེས་
འཁདོ་པའ་ིའཕྲདེ་དར་འཕར་ནས། གངོ་
རིམ་གི་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་
ཡུལ་ལ་སུང་སྐབོ་བསོ། ཁརོ་ཡུག་ལ་སུང་

སྐབོ་བསོ། བ་ླརི་ལ་སུང་སྐབོ་བསོ། མི་མང་
ལ་འཆམ་མཐུན་དང་བད་ེའཇགས་དགོས། 
ལ་ྷརྒྱལ་ལོ། །ཞསེ་ཞི་རལོ་སདྐ་འབདོ་བས་
ཡོད་པར་བརནེ། ཕི་ཚེས་ ༡ ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དམག་མི་ཕནོ་ཆེ་ཞིག་གཏརེ་
ཁ་སྔགོ་ཡུལ་དརེ་བཏང་ནས་སྐརོ་སུང་བས་
ཡོད། སིྤར་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་ཡུལ་གཉན་ཆེན་
གངོ་སྔནོ་བ་ླརི་ན།ི ཨ་མཆོག་ས་གནས་ཡུལ་
མིས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་མཆོད་
བཀུར་བ་ཡུལ་གི་བ་ླརི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འདས་པའི ་ལོ ་ངོ་བཅྱུ ་
གྲངས་ནང་ཁུལ་དརེ་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་
བས་སྟ།ེ ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་
ཆེན་བཟསོ་དང་བཟ་ོབཞིན་ཡོད་འདགུ །

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སྐབས་བསྟནུ་དགོས་མཁོ་གཞི་
བཟུང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཁད་
ལས་པ་དུང་ལས་ ༢ དང་། ཕི་དལི་ཁབ་
ཁོངས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
ཆེད་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཡིག་ཚད་འཕརེ་ཅན་གི་
དམིགས་བསལ་ས་མིག་ཐགོ་དུང་ལས་ ༡ 
དང་། སྡ་ེའགན་ ༡ ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་ལས་དནོ་ཆེད་དམིགས་
བསལ་ས་མིག་ཐགོ་སྡ་ེའགན་ ༡ དང་། 
ལས་དུང་ ༡ བཅས་བསྡམོས་ལས་བདེ་ ༦ 
གཤམ་གསལ་ས་སྟངོ་ཡོད་པར་དགོས་ངསེ་
ཆ་རྐནེ་ཚང་ཞིང་དནོ་དམ་ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་
ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་
འཚང་སནྙ་འབུལ་འཐུས།
ཀ༽ ཁད་ལས་པའ་ིས་མིགཿ
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་ཡར་
རྒྱས་རམ་འདགེས་ལས་གཞི་ Tibetan 

Entrepreneurship Development 

TED) ཆེད་ཁད་ལས་དུང་ལས་ ༢ ཀི་
དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ། ༡༽ ཤེས་
ཚད། ཚད་ལནྡ་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནས་ཚོང་
འབལེ་སླབོ་ཐནོ་ MBA ཐནོ་པའ་ིལག་
འཁརེ་ཡོད་པ། ༢༽ ཉམས་མངོ་། ཚོང་ལས་
པ་སྐདེ་སིང་ལས་དནོ་ཐོག་ཉུང་མཐར་ལོ་ 
༢ བསྟདུ་མར་ལས་ཀའ་ིཉམས་མངོ་ཡོད་
པ། ༼ཉམས་མངོ་ད་ེབཞིན་ཞརོ་ལས་མིན་
པར་ལས་དསུ་ཆ་ཚང་ full time ཡིན་
པ་དགསོ།༽ ༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༦།༠༦།༣༠ 
ཉནི་རང་ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ 
ལས་མ་བརལ་བ་དགསོ། ༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། 
ཆ་རྐེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་རྣམས་ལ་ངག་
རྒྱྱུ གས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡིན།

ཁ༽ དམིགས་བསལ་ས་མིག
ཕི་དལི་ཁབ་ཁངོས་བདོ་ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་
ཁང་ད་ུརྒྱ་མིའ་ིསདྐ་ཡིག་ཚད་འཕརེ་ཅན་གི་དུང་
ལས་ ༡ དང་། སྡ་ེའགན་ ༡ དགསོ་ངསེ་ཆ་
རྐནེ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ལས་འགན། བདོ་ནང་གི་གནས་སྟངས་
དང་གནད་དནོ་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་པ། 
༢༽ ཤེས་ཚད། རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ B.A ཐནོ་པའམ། 
ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་
ཡོད་པ། ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་མེད་ཀང་
ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་རྒྱྱུ ། 
༣༽ ལོ་ཚད། ༢༠༡༦།༠༦།༣༠ ཉནི་རང་
ལོ་ ༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་དུང་ལས་ལ་ ༣༥ 
དང་། སྡ་ེའགན་ལ་ ༤༠ ལས་མ་བརལ་བ་
དགསོ། 
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག་
གཉསི་ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་། ངག་རྒྱྱུགས་
གཏངོ་རྒྱྱུ །
ག༽ དམིགས་བསལ་ས་མིག
ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་སུ་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའི་
ལས་དནོ་ཆེད་སྡ་ེའགན་ ༡ དང་། ལས་
དུང་ ༡ དགསོ་ངསེ་ཆ་རྐནེ་གཤམ་གསལ།
༡༽ ལས་འགན། རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའ་ིལས་དནོ།
༢༽ ཤེས་ཚད། རྒྱ་ཡིག་ཐགོ་ཉུང་མཐར་
ཚད་ལྡན་མཐ་ོསླབོ་ཅིག་ནས་ཉ་ེབའི་གཙྱུག་
ལག་རབ་འབམས་པ་ B.A ཐནོ་པའམ། 
ད་ེདང་མཉམ་པའི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་
ཡོད་པ། ཤེས་ཚད་ལག་འཁརེ་མེད་ཀང་
ཡིག་རྒྱྱུགས་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་སྤདོ་རྒྱྱུ །
༣༽ ལོ་ཚད། སྡ་ེའགན་དང་། ལས་དུང་
གཉསི་ཀར་ ༢༠༡༦།༠༦།༣༠ ཉནི་རང་ལོ་ 
༢༡ ལས་མི་ཉུང་ཞིང་ ༤༠ ལས་མ་བརལ་

བ་དགསོ། 
༤༽ རྒྱྱུགས་གཞི། བདོ་ཡིག་དང་། རྒྱ་ཡིག་
གཉསི་ཀི་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་། ངག་རྒྱྱུགས་
གཏངོ་དགསོ།
གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཆ་རྐནེ་ལནྡ་རིགས་
ནས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་དང། ས་གནས་
འགོ ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ ་བའམ། 
ཡང་ན། གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ www.tibet.

net ནས་བདོ་ཡིག་ཐགོ་གཏན་འབབེས་ཡོད་
པའི་འཚང་སནྙ་འགེངས་ཤོག་བཏནོ་ཏ་ེདནོ་
ཚན་རྣམས་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་བཀང་
ཟནི་རསེ། 
༡༽ རང་ཉདི་ཀི་ད་ལའྟ་ིཕདེ་པར་ཚོན་ལནྡ་ 
༢ རེ་དང་། 
༢༽ མཐའ་མའ་ིཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་
ལག་འཁརེ་ Marks Card & Degree 

Certificate གི་ང་ོབཤུས། ༼རྒྱ་ཡིག་ས་
མིག་ཆེད་མེད་ཀང་འཐུས་རྒྱྱུ །༽ 
༣༽ དངྭ་བངླས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་
ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང། གཉསི་པ། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦-༢༠༡༧ ལོའ་ིདཔྱ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་མཐའ་མའི་ང་ོ
བཤུས། 
༤༽ གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་སྡདོ་
ཆོག་པའ་ིལག་འཁརེ། RC ཤོག་གྲངས་
དང་པ་ོདང། དསུ་འགངས་ཞུས་པའ་ིམཐའ་
མའ་ིང་ོབཤུས། ༼བལ་ཡུལ་ཆེད་ཁམིས་
མཐུན་གནས་སྡདོ་ཀི་ཡིག་ཆ་གཞན་ལ་ཡང་
དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ །༽ 
༥༽ ཁམིས་མཐུན་སྐསེ་ཚེས་ལག་འཁརེ་ 
Birth Certificate གི་ང་ོབཤུས། 
༦༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་གཛུགས་ཀི་འཕྲདོ་བསྟནེ་ 
ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བདོ་སྨན་ཁང་
ཡོད་ན་དང། ད་ེམིན་སནྨ་ཁང་ཚད་ལནྡ་གང་

རངུ་ནས་ནད་གཅངོ་དང་འགསོ་ནད་རིགས་
མེད་པར་གཟུགས་བབ་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ི
སནྨ་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ (MC) ཁ་གསར་སྟངེ་
རང་ཉདི་ཀི་འད་པར་མཉམ་སྦར་ཐགོ་སནྨ་
པའ་ིལས་དམ་དང། ས་རགས་འཁདོ་པ་ང་ོ
མ། 
༧༽ འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ 
བ་སྤོད ་ཐལ་སྐོན ་ མེད ་པའི ་ངོས ་སྦོར ་ 
Character Certificate ང་ོམ། 
༨༽ གལ་སདི་ད་ལ་ྟསིྤ་སྒརེ་གང་རངུ་ནང་
ལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡ་ེཚན་
ནས་དགག་ཆ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ No 

Objection Letter ང་ོམ་བཅས་མཉམ་
འབུལ་དགསོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆའ་ིང་ོ
བཤུས་ཁག་ལ་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་ནས་
བསྐ་ོགཞག་བས་པའི་ཟུང་དུང་གནས་རིམ་
ཡན་སུ་རངུ་གི་དག་མཆན་ལས་དམ་ At-

testation ཞུས་ཏ།ེ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༦ 
ཚེས་ ༣༠ ཉནི་གི་དགངོ་ད་ོཚོུད་ ༥ པ་
འགངས་མེད་འབུལ་དགསོ་རྒྱྱུ ། འབལེ་བ་
ཞུ་བདའེ་ིཆེད་སོ་སོའ་ིཁིམ་གཞིས་དང། ད་

ལའྟ་ིསྡདོ་གནས་ཀི་ཁ་བང། ཁ་དཔར་ཨང། 
གླགོ་འཕྲནི། E-Mail སོགས་གང་ཡོད་
ཁ་གསལ་བཀདོ་ད་ེགཤམ་གསལ་དུང་ཆེའི་
མཚན་བང་ཐགོ་ཕུལ་འབརོ་ཟིན་པ་དགོས་
རྒྱྱུ ། གངོ་གསལ་དསུ་བཀག་རསེ་འཚང་སནྙ་
འབརོ་རིགས་རིྩས་མེད་ཡིན། དསུ་ཐགོ་
ཕུལ་འབོར་རྣམས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆྱུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབལེ་འསོ་ཆོས་
ལྡན་པ་ཚོར་དསུ་ཐོག་འབདོ་བརྡ་བ་རྒྱྱུ ར་
སྐབས་ད ེར་སོ ་སོར་ལག་འཁེར་སོགས་
ཡིག་ཆ་ང་ོམ་མཉམ་འཁརེ་གིས་འབརོ་ཐ་ོ
བཀདོ་རསེ་ངག་རྒྱྱུགས་དང་འབ་ིརྒྱྱུགས་ཀི་
ལས་རིམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀི་གསལ་བསྒགས་
སུ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལནྷ་ཁང་ནས་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༢ ལ།།
Secretary
Public Service Commission
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Dharamsa-
la-176215
Distt. Kangra (H.P)
Tel: 01892-226240 
Telefax: 01892-222328
E-mail: psc@tibet.net

རྔ་པར་དག་ེའདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་ཞི་རལོ་སདྐ་འབདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ 
ཉནི་གི་བདོ་ནང་གི་ཕི་དའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་
ལ་བདོ་མད་ོསྨད་རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་པའི་དགེ་
འདནུ་པ་བླ་ོབཟང་ཚེ་རིང་ལགས། རང་ལོ་ 
༢༠ ལགྷ་ཡིན་པ་ཁངོ་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་
གི་སྐ་ུཔར་ཆེན་པ་ོཞིག་གནམ་ལ་འཕར་ནས། 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐ་ུཚེ་ཁ་ིལོ་ནས་ཁ་ིལོར་
བརན་པར་ཤོག བདོ་ལ་རང་དབང་དགསོ། 
ཞེས་པའི་འབདོ་ཚིག་སྒགོ་བཞིན་རྔ་བ་རངོ་
མཁར་གི་གཞུང་ལམ་ད་ུཞི་བའི་གམོ་བགྲདོ་
གནང་འདགུ གནས་ཚྱུལ་ད་ེབྱུང་མ་ཐག་ས་
གནས་ཉནེ་རགོ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁོང་བཙན་
ཁིད་བས་འདགུ་པས་རེས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
ཤེས་རགོས་མ་བྱུང་། ཁངོ་ན་ིལ་ྷསྡ་ེའགབ་

མའི་ཕ་ཤེས་རབ་༼མཚང་མིང་ལ་སྔ་ོརས་
ཟརེ་༽དང་། མ་གཡུ་ཁ་ོགཉསི་ཀི་བུ་ཡིན་
ཞིང་། རྔ་བ་ཀིར་ིདགནོ་གི་གྲྲྭ་ཚང་བཞིའ་ིཡ་
གལ་དསུ་འཁརོ་གྲྲྭ་ཚང་གི་གྲྲྭ་པ་ཡིན་འདགུ་
པ་བཅས།།

རྒྱལ་གཅསེ་པ་བླ་ོབཟང་ཤེས་རབ་ལགས་དང་
དམ་ཆོས་ལགས་གཉསི་ཀི་འད་པར་

ལག་སོན་བྱུང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ 

ཉིན ་རྔ ་བ ་ས ་
ཁུལ་ད་ུརང་ལོ་ 
༢༠ ཡིན་པའ་ི
རྒྱལ་གཅེས་པ་
དགེ་འདུན་པ་
བླ་ོབཟང་ཤེས་
ར བ ་ ལ ག ས ་

ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་འདས་གྲངོས་
ཕིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་རྔ་པ་ས་ཁུལ་ད་ུ

རང་ལོ་ ༡༧ ཡིན་པའ་ིརྒྱལ་གཅསེ་པ་དམ་
ཆོས་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གིས་
འདས་གྲོངས་
ཕིན་ཡོད་ཀང་
ད ་བར ་རྒྱལ ་
གཅེས་པ་ཁོང་
གཉིས་ཀི་འད་
པར་ལག་སོན་
བྱུང་མེད་སྟབས། ཐངེས་འདརི་འད་ིགར་
རྒྱལ་གཅེས་པ་དམ་པ་ཁོང་གཉིས་ཀི་འད་
པར་ལག་སོན་ཐུབ་པ་བཅས།།

བླ་ོབཟང་ཤེས་རབ་ལགས།
དམ་ཆོས་ལགས།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ 3

མད་ོསདྨ་དང༌དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་གཉསི་ཀིས་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༨།༣༠ ཐགོ་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་ཁང་ནང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
གི་མདནུ་ད་ུམད་ོསདྨ་སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་
སྒནོ་ལགས་དང༌། དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་ལགས་རྣམ་
གཉིས་ཀིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་
ཡོད། སིྤ་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་ཕི་

ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉནི་སིྤ་
འཐུས་རྣམ་པའ་ིདམ་འབུལ་ཉནི་མོར་བཅར་
ཐུབ་མེད་པ་དང༌། སིྤ་འཐུས་བསྟན་འཛིན་
འཇམ་དབངས་ལགས་ན།ི དབུས་གཙང་སིྤ་
འཐུས་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ་ལགས་
བཀའ་བླནོ ་ད ུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་སྟབས། 
དབུས་གཙང་སིྤ་འཐུས་ཀི་སྒུག་ཐ་ོཨང་རིམ་
རྩེ་རགོ་བཞིན་སིྤ་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་
བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས། །

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་
དང་པ་ོཚོགས་པ།

བདམས་ཐནོ་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་ལས་ཁུར་དབུ་འཛུགས་ཀི་རནེ་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༣༡ ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་ལནྷ་
ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོཚོགས་ཤིང། རྒྱྱུན་
ལས་སབྐས་དང་པརོ། ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཐགོ ཚོགས་གཞནོ་ཨཅྒཱརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་། སིྤ་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སིྤ་འཐུས་སླབོ་
དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སིྤ་
འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  སིྤ་འཐུས་

རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།  སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་
ཆོས་འབརོ་ལགས། སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་
ཡར་འཕལེ་ལགས། སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་
དཀནོ་མཆོག་ཆོས་སྒནོ་ལགས། སིྤ་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀུག་ཚེ་བརན་
ལགས། སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་

མཐར་ཕིན་ལགས་བཅས་ཚོགས་བཅར་
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་ཐགོ་མར་དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕལེ་མཆོག་གིས། ད་ེརིང་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་ལནྷ་ཚོགས་
ཐེངས་དང་པ་ོཡིན་པས་ཚོགས་མི་ཡོངས་
ལ་འཚམས་འད་ིཡོད། ད་ེནས་སིྤ་འཐུས་
རྒྱྱུ ན་ལས་ཀི་ཕག་ལས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་འབལེ་བ་ཆགས་
ཡོད་ཅིང། བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་མི་རིགས་
གཅིག་གི་གནད་དནོ་ལ་བརནེ་ཚང་མས་

ཀུན་སླངོ་རྣམ་དག་གིས་ཚོགས་གཙོ་གཉསི་
ལ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུང་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཚོགས་གཙོ་གཉསི་དང་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་ཡིད་ཆེས་དང་། 
བསམ་བླ་ོམཐུན་པ་བཅས་དགོས་གལ་ཆེ། 
ཡང་སྐབས་རེ་ཕན་ཚྱུན་བསམ་ཚྱུལ་མི་

མཐུན་པ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཡང་སབྐས་ད་ེདག་ཏུ་ཚང་
མས་དགོངས་པ་གུ་ཡངས་པ་ོབཞེས་གལ་
ཡིན་སྐརོ་སོགས་གསུངས་ཡོད།
 ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོམཆོག་གིས་
སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་རྣམ་པ་སྡ་ེཚན་གསུམ་
ད་ུདབ་ེསལོ་བཞིན། ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན་དང་། 
འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན། རྒྱྱུན་འབལེ་
སྡ་ེཚན་བཅས་སུ་ཕག་ལས་དབ་ེབགོས་ཀི་
མཚན་ཐོ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ལས་བགོས་
བཀདོ་སིྒག་གནང་།
ཆབ་སདི་སྡ་ེཚན།
༡༽ སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས། 
༢༽ སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་ཨ་
ཀུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
༣༽ སིྤ་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
༤༽ སིྤ་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ་
ལགས། 
༥༽ སིྤ་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས།
འཛིན་སྐངོ་རགོ་ཞིབ་སྡ་ེཚན།
༡༽ སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།
༢) སིྤ་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།
རྒྱྱུན་འབལེ་སྡ་ེཚན།
༡༽སིྤ་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་ 
སྒནོ་ལགས།

༢༽ སིྤ་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས་བཅས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་
ཡོད། ད་ེནས་གནས་སནྙ་ཕུལ་འབརོ་ཁག་
སནྙ་སྒནོ་གིས་བཀའ་བསྡརུ་དང་འབལེ་ཐག་

གཅོད་གནང་དགོས་ཁག་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་པར་
འཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༨ ཉནི་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་ཟླ་
བ་རིན་ཆེན་ལགས་སབྐས་ ༤ རྡ་སའ་ིས་
གནས་འག་ོའཛིན་ད་ུམི་མང་གིས་མང་མོས་
ཐགོ་འསོ་འདམེས་གནང་བར་འཚམས་འད་ི
གནང་བ་དང་སྦྲགས།  འསོ་བསྡའུ་ིསིྒག་དནོ་ 
༨༠།༡ དགངོས་དནོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༥ ནས་ལོ་གསུམ་རིང་མང་ཚོགས་
ཀིས་མང་མོས་འསོ་འདམེས་ཟིན་དནོ་རྡ་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ུབསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད། འབྱུང་འགྱུར་སིྒག་གསལ་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གི་ལས་ཡུན་མ་རགོས་གངོ་སིྒག་
གཞི་ནང་གསལ་ཉནི་གྲངས་ ༣༠ ནང་
ཚྱུན་བསྐར་ད་ུའསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་
འཛུགས་བདེ་འཐུས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་
ཁང་ནས་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་ཟནི་
པ་དགོས་རྒྱྱུ ་དམ་འཛིན་གནང་དགོས་དང་། 
འཛིན་སྐངོ་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ཐགོ་
འབལེ་ཡོད་གོང་རིམ་ནས་བཀདོ་ཁབ་ལམ་
སྟནོ་ཕབེས་རྒྱྱུ ར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀི་
རེ་འདནུ་སྙངི་བཅངས་ཀི་སིྤ་དནོ་ལགྷ་བླ་ོཆེ་
བསྐདེ་ཞུ་དགོས་པའི་བསྐུལ་མ་གནང་ཡོད། 
སིྤར་རྡ་ས་ས་གནས་འཛིན་གི་སྔནོ་འགྲའོི་
འསོ་བསྡ་ུན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༥ 
ཉནི་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༦ ཉནི་དངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུགནང་ཡོད། 
ཐངེས་འདའི་ིརྡ་ས་ས་གནས་འཛིན་གི་དངསོ་
གཞིའི་འསོ་མི་གསུམ་བྱུང་ཁངོས་ནས་ཟླ་བ་
རིན་ཆེན་ལགས་ལ་འསོ་ཐབོ་གྲངས་ ༧༠༦ 
དང་། ཐུབ་བསྟན་འཇིགས་མེད་ལགས་ལ་
འསོ་ཐབོ་གྲངས་ ༡༥༨ བཀ་ཤིས་རྡ་ོར་ེ
ལགས་ལ་འསོ་གྲངས་ ༢༨ ཐབོ་ཡོད།
 དེ་ཡང་ ་བ ་རིན་ཆེན་ལགས་
ན།ི ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོར་སྐསེ་ཤིང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༥ ནས ༡༩༨༩ ལོའ་ིབར་དངྭས་

སླབོ་དབུས་
སླབོ་གཉརེ་
ཁ ང ་ དུ ་
དངྭས་སླབོ་ 
༡ ༠ ༠ ༠ 
ལྷ ག ་ ལ ་
ལུས་རྩལ་དང་གོ་མཚོན་སླབོ་ཁིད་ཀི་དགེ་
རན་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་ ༡༩༩༣ 
བར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་སུང་གི་ཞབས་
ཕི་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༥ ལོར་རྡ་སར་ཧནི་
བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་
ཀིས་དུང་ཆེ་གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ 
༢༠༠༣ བར་གངས་སིྐད་དག་ེརན་ཕ་མའ་ི
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་ཆབ་སདི་དལི་བསྒགས་
ཆེད་སྒརེ་ངོས་ནས་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
སྐུ ་ཞབས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཨ་
རིར ་གདན ་ ཞུས ་ ཀིས ་ས ་གནས་ཁག ་
དུག་ནང་ཆབ་སིད་དལི་བསྒགས་གནང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༡ བར་རྡ་ས་
མེག་གྷན་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོ་ནས་དབུས་བདོ་
མིའི་ཚོང་ལས་བད་ེཚོགསདབུས་ཀི་སྐབས་
དང་པའོི ་རྒྱྱུ ན་ལས་དང་དུང་ཆེ་གནང་། 
ཕི་ལོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༠ དང་། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ད་བར་བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་
རྩེད་རིགས་ཚོགས་པའི་རྒྱྱུ ན་ལས་གནང་
མུས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༥ བར་
ད་ུབདོ་ཀི་རོལ་དབངས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
སླབོ་སྟནོ་པ་གནང་། ད་ལའྟ་ིཆར་ཧནི་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་
དང་། བདོ་རྒྱལ་ཡོངས་རྩདེ་རིགས་ཚོགས་
པའི་རྒྱྱུ ན་ལས་བཅས་ཀི་ལས་ཁུར་ཞུ་མུས་ 
ཡིན་འདགུ །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ 
༢ ཉནི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་
བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་
ཁུར་དངསོ་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་རནེ་
འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་འདགུ སབྐས་དརེ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་
བེད་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གསོལ་ཇ་འབས་
བསིལ་ག་ོསིྒག་ཞུས་འདགུ
 ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གིས་གཙོས་སི་ཞུའི་ལས་བདེ་ཚང་
འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་བླནོ་གསར་པའི་ལས་

ཁུར་དབུ་འཛུགས་ཀི་རནེ་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོཚོགས་འདགུ ད་ེམཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༣ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟནེ་
ལས་ཁུངས་སུ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་
ཕྱུག་མཆོག་ལ་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་
སི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་དགའ་བསུའི་
འཚམས་འད་ིརྒྱ་ཆེ་ཞུས་པའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་
ཚོགས་ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གཙོས་དབུས་བདོ་ཀི་སྨན་
རིྩས་ཁང་གི་ངེས་སྟནོ་པའི་སྐུ་ཚབ་སྐུའི་བླ་
སནྨ་པ་ཚེ་དབང་ར་མགྲནི་ལགས། བདོ་
ཀི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དུང་ཆེ་སྨན་པ་

ཚེ་རིང་མཚམས་གཅདོ་ལགས། དབུས་
བདོ་ཀི་སྨན་རིྩས་ཁང་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་
ཕུན་ཚོགས་ལགས། བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་སིྤ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་
ལགས། འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚན་པ་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བདེ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་འཕྲདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བླནོ་གི་ལས་ཁུར་བཞེས་པར་
འཚམས་འད་ིཞུས་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
ཕི་ཚེས་ ༤ ཉནི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་སུ་
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་
ལགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་

སིད་བཀའ་བླནོ་ད ུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་
བཞིན། གངོ་ཚེས་ཉནི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་
ཀི་བདོ་མིའི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་འགན་
འཛིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་དང་། 
འབལེ་ཡོད་སི་ཞུ ་ལས་བེད་རྣམས་ཀིས་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིརྒྱ་ཆེ་ཞུས་པའི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་
པ་དང་སྦྲགས། མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒལོ་མ་མཆོག་
གིས་བདོ་མིའི་བད་ེཐབས་ཆེད་ཕག་ལས་རྒྱ་
ཆེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་གྲསོ་ཆོད་

གཅིག་དང་། བཀའ་བླནོ་འཁརོ་ལ་ྷཚང་
བསོད་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆོག་བདོ་མིའི་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཞོན་ད་ུབསྐ་ོ
གཞག་གནང་བའི་གྲསོ་ཆོད་བཅས་གྲསོ་
ཆོད་གཉསི་བཞག་ཡོད་འདགུ གཞན་ཡང་
ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་ད་ུ
བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་གིས་དངསོ་སུ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་
གི་ལས་ཁུར་བཞེས་པའི་རནེ་འབལེ་མཛད་
སྒ་ོགཟབ་རྒྱས་ངང་ཚོགས་འདགུ སབྐས་
དརེ་བད་ེསུང་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པ་འབངོ་ཆྱུང་
དངསོ་གུྲབ་མཆོག་ཀང་ཕབེས་འདགུ །



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་  ༨4

སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིསིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་དང་པ་ོམཇུག་བསིྒལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ 
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩་༣༠ ཐགོ་གཞུང་
འབལེ་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ 
༩ པའ་ིཐད་མུ་མཐུད་བགྲ་ོགླངེ་གནང་། ད་ེ
ནས་ཚོུད་ ༡༡ གི་གསོལ་ཇའ་ིབར་གསེང་
རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་སྔནོ་ད་ུབཀའ་བླནོ་འདམེས་ཐནོ་
ད་ུཡོད་པའ་ིསིྤ་འཐུས་ཤར་གླངི་བསྟན་འཛིན་

ཟླ་སྒོན་མཆོག་བཀའ་བླནོ་ད་ུལོ་གྲངས་ཀི་
ཆ་ནས་འསོ་ཆོས་ཚང་མིན་ལ་བརནེ། ཕིར་
འཐནེ་བྱུང་གནས་གསལ་བསྒགས་གནང་། 
ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོོད་ ༡།༣༠ ཐགོ་སརླ་ཚང་
འཛོམས་ཀིས་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་གི་འསོ་བསྡ་ུཞུས་ཏ།ེ 
དྭགས་པ་ོསྐལ་བཟང་གཡུ་སྒོན་ལགས་ལ་
ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་
མིའི་ས་མིག་ཏུ་མང་མོས་འསོ་ཐོན་བྱུང་། 
ད་ེནས་གཞུང་འབལེ་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ ཐགོ་མུ་མཐུད་བགྲ་ོགླངེ་
གནང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དའེ་ིཐད་
སྐབས་འབལེ་གསལ་བཤད་གནང་ཞིང་། 
ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་
ལེགས་མཆོག་གིས་དའེི་ཐད་སྔནོ་ནས་བགྲ་ོ
གླངེ་བྱུང་བར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་
གསལ་བཤད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་

གནང་ཡོད། གསོལ་ཇའ་ིབར་གསེང་རསེ་
བགྲ་ོགླངེ་གོ་སྐབས་གནང་བར་སིྤ་འཐུས་
ཁག་གཅིག་དང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གསལ་བཤད་གནང་རསེ། ཚོགས་དུང་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་དགོངས་ཤོག་ཁག་སནྙ་
སྒནོ་ཞུས། ད་ེརསེ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརིང་ང་ཚོ་སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་

མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་
ཚོགས་དསུ་དང་པའོི་ལས་ཉིན་མཐའ་མ་
ཆགས་ཡོད། ད་ེཡང་སིྤ་ཡོངས་ནས་ཚོགས་
གཙོ་གཉིས་ཀི་ངོས་ནས་དེ་རིང་ཚོགས་
དསུ་དང་པའོི་ལས་རིམ་ད་ེགང་ཙམ་གནས་
ཚད་མཐནོ་པ་ོཞིག་དང་། གྲསོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་རིམ་འདིའི་ནང་ལས་དནོ་གལ་ཆེ་བ་
འགའ་ཤས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། དརེ་བརནེ་
དའེི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་སྐབས་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་གཟི་བརིད་རེད་
ལ་ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་བསོད་
ནམས་ཀི་སྟབོས་ལས་བྱུང་བར་ངོ་འཛིན་
ཞུ་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་སབྐས་སུ་བསམ་ཚྱུལ་མཐུན་མིན་དང་། 
ཚིག་བདེ་སྤདོ་བདེ་སྟངས་ཀི་ཐགོ་ནས་ཕན་
ཚྱུན་ཕྲན་བུ་བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་པ་ད་ེའད་
ཡོང་གི་འདགུ ད་ེཁ་སྔནོ་ཚོགས་གཙོས་

ཐགོ་མའི་དབུ་འབདེ་ཀི་གཏམ་བཤད་ཐགོ་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན། བསམ་ཚྱུལ་མི་མཐུན་
པ་ཡོང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བསམ་ཚྱུལ་མི་
འད་བ་དའེི་རྐནེ་པས་སིྤ་ཚོགས་ནང་དཀགོ་
རྐེན་མ་བཟ་ོབའི་ཐབས་ཤེས་གཏངོ་དགོས། 
གང་ཡིན་ཞ་ེན། ང་ཚོས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་
གི་ལས་དནོ་གང་ཡིན་ནའང་། ད་ེཚོར་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག བསྟན་

སིད ་གང་
ཅིའི ་ཐོག ་
ཞ བ ས ་
འ དེག ས ་
སུ ་ འ གྲོ ་
ཐུ བ ་ པ ་
ད གོ ས ། 
ཞེས་ཞུས་
ཡོ ད ། 
དརེ་བརནེ་
ད ་ རེ ས ་

ཀི་ཐོག་མར་དབུ་འབེད་ཀི་གཏམ་བཤད་
གཞིར་བཟུང་ཐོག་ལས་དནོ་ད་ེཚོ་བདོ་མི་
ས་ཡ་དུག་གི་བསྟན་སིད་ཀི་ཞབས་འདགེས་
སུ་འགྲ་ོཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམས་ནས་
ཐོག་མར་ངོས་ཀི་ཀུན་སླངོ་ད་ེའདའི་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་ཐགོ་མའི་དགེ་
བ་ད་ེཆགས་སོང་སྙམ་པའི་སོ་སོར་སྤབོས་
པ་ལ་ྟབུ་སྐ་ེབྱུང་། ང་ཚོའ་ིལས་རིམ་གཅིག་
ན།ི ཡིག་ཆ་ཨང་དུག་པ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐའེི་གྲསོ་ཆོད་གྲསོ་འཆར་ད་ེརེད། 
དའེི་ཐོག་ལ་བཀུར་འསོ་སིྤ་འཐུས་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་བངླས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་དགོངས་
ཚྱུལ་ལྷུག་པ་ོགསུངས་ཡོད། དའེ་ིནང་གྲསོ་
ཆོད་དནོ་ཚན་ལ་ྔབཞག་ཐུབ་ཡོད། གྲསོ་
ཆོད་དནོ་ཚན་ལ་ྔད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཤ་
སྟག་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་འདས་པའ་ིབདོ་

པའ་ིགནས་སྟངས། མ་འངོས་པར་ལས་དནོ་
གང་བརྩམ་པ་ཡིན་ནའང་ལམ་སྟནོ་གི་རྣམ་
པ་ཆགས་ཡོད། དའེ་ིནང་གཙོ་བ་ོསིྤ་འཐུས་
རྣམ་པས་དགོངས་ཚྱུལ་གསུངས་པ་ད་ེཆབ་
སདི་བཙོན་པའ་ིགནས་སྟངས་སྐརོ་རེད། ད་ེ
བཞིན་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སྐརོ་
ལ་བསམ་ཚྱུལ་ཤུགས་ཆེན་པ ོ་གསུངས་
སོང་། དརེ་བརནེ་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
ངསོ་ནས་དའེི་ཐགོ་ལ་རྩ་བའི་ཆབ་སིད་ཀི་
འཛིན་སྐོང་དང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཁུར་
རྐང་ལེན་གནང་མཁན་གི་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་
ཤག་ཆགས་ཀི་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་མ་འངོས་
པར་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་རྒྱྱུ འི་
དགོངས་བཞེས་ཡོད་ཀི་རེད་ལ་དགོངས་པ་
བཞསེ་དགསོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་
རེད། ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། བཀུར་འསོ་
སིྤ་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་དགོངས་ཚྱུལ་
ལྷུག་པ་ོགསུངས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་འབྱུང་
འགྱུར་བདོ་རང་དབང་སརླ་གསོ་གནང་རྒྱྱུའ་ི
ཐབས་ཤེས་གསར་པ་འདནོ་དགསོ་ཀི་འདགུ 
ཅསེ་གསུངས་ཀི་འདགུ འནོ་ཀང་ཐབས་
ཤེས་གསར་པ་འདནོ་མཁན་ད་ེང་ཚོ་འདརི་
ཡོད་པ་རྣམས་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཚང་མས་
དགངོས་ཚྱུལ་གསུངས་པ་མ་ཙམ་མིན་པར། 
ཕར་ལོག་པའི་སབྐས་སུའང་ཉནི་མཚན་དསུ་
དུག་དའེི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེབསམ་
ཚྱུལ་ལེགས་པའི་ཆ་གང་ཡོད་པ་འཛིན་སྐངོ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མཟད། 
གྲསོ་ཚོགས་ལའང་ཕུལ་ཆོག་གི་ཡོད། ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང། 
དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚྱུལ། 

སོགས་ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་ www.bod.asia ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ། www.tibet.net/mwa

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་ནང་པ་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའ་ིདད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་
སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ནྒཱ ་ལེནྡྲ་ཤིཀ་ཤ་
Nalanda Shiksha ཞསེ་པའ་ིརྒྱ་གར་ནང་
པའི་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་
འདབེས་ཞུས་དནོ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༧ ནས་ ༩ བར་ཉནི་གྲངས་
གསུམ་རིང་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་ནང་པ་གཙོ་བརོ་
གྱུར་བའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་བདནུ་སྟངོ་
བརལ་བར་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་
མཛད་པའི་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་ལེའུ་བཞི་
པའི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་སོང་། 
དེ་ཡང་གོང་ཚེས་ཉིན་གི ་སྔ ་ད ་ོཆྱུ ་ ཚོད་ 
༩།༡༥ ཡོལ་ཙམ་ཐགོ་༸གངོ་ས་མཆོག་ཕ་ོ

བང་ནས་གདན་ཞུས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གི ་བཞུགས་ཁིར་

༸ཞབས་སོར་འཁདོ་བསྟནུ། ནྒཱ་ལེནྡྲའ་ིཤིཀ་
ཤ་ཞེས་པའི་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་གིས་མགོན་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་གནའ་བའོི་སལོ་
རྒྱྱུན་ལམ་ལུགས་ལརྟ། མཆོད་ཡོན་དང་། 

ཞབ་བསིལ། མེ་ཏགོ བདགུ་སྤསོ། མར་
མེ། ད་ིཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་བཅས་
ཀི་མཆོད་རས་སྣ་ཚོགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་

ཡོད། ད་ེརསེ་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་འཕགས་པའ་ི
ཡུལ་གི་སྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྒྱྱུད་
ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་ཁདེ་རང་ཚོ་རིགས་
གཅིག་ཕ་མེས་ནས་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་
རེད། རིགས་གཅིག་བར་སབྐས་ནས་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་ལ་གཞི་ནས་ད་ོསྣང་གསར་
པ་སླབེས་མཁན་ཆགས་ཡོད། ལགྷ་པར་
ཌོག་ཊར་ཨམ་བྷ་ེཌི་ཀར་ལགས་ཀིས་དུང་
ནས་ད་ོསྣང་གསར་པ་སླབེས་པ་ད་ེའད་འདགུ 
ཁོང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་མཛད་རེས་ཆེན་པ་ོ
བཞག་ཡོད། གང་ལརྟ་འཕགས་པའ་ིཡུལ་
གི་སྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་འཇུག་པ་
རྣམས་ལ་བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཡོད། སྔནོ་
མ་ནས་སྤདོ་འཇུག་གི་ཆོས་འབལེ་བས་ཏ་ེད་ེ

རིང་ལེའུ་བཞི་པ་འཁདི་རྒྱྱུ ་ཡིན། འཕགས་
པའི་ཡུལ་གི་ཆོས་གྲགོས་ཚོར་ཆོས་བཤད་
རྒྱྱུ ར་ངསོ་ལ་ཚོར་བ་དམིགས་བསལ་ཞིག་
བསླབེས་ཀི་འདགུ གང་ལ་ཞ་ེན། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་རྒྱ་གར་
འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་བོན་ནས་མཛད་པ་
མཛད་ཡོད། གནས་རནེ་ཆེན་པ་ོའདོ་སུང་
ལ་སོགས་པའི་སྟནོ་པའི་གཏད་རབས་བདནུ་
དང་ད་ེནས་རིམ་པས་ཏཀ་ཤ་ཤི་ལ། ནྒཱ་
ལེནྡྲ། བ་ིཀ་མ་ཤིྒཱ་ལ་ལ་ྟབུ་སྡ་ེསྣདོ་འཛིན་པའ་ི
འདསུ་སྡ་ེདང་བཤད་གྲྲྭ་སོགས་ཀིས་སྟནོ་
པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་གནང་
མཁན་དང་རྐང་འཁུར་བཞསེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའཕགས་
པའ་ིཡུལ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའ་ི
ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་

མོའ་ིཡིག་རྒྱྱུགས་གུྲབ་
འབས།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ 
ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་
ལནྷ་ཚོགས་ CBSE ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའི་གུྲབ་
འབས་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡོད། ད་ེཡང་
འད་ིལོར་བདོ་པའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ ༢༧ ནས་
སླབོ་ཕུྲག་གྲངས་ ༡༦༠༩ ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་
མོའི་ནང་ཆ་ཤས་བླངས་ཁོངས་ནས་སླབོ་
ཕུྲག་གྲངས་ ༡༤༡༩ ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་
འདགུ འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིཆར་སླབོ་ཕུྲག་
གྲངས་ ༡༩༠ ནས་སོ་སོའ་ིགུྲབ་འབས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་ Eligible for 

Improvement of Performance ཡོད་
པའ་ིཁངོས་སུ་འཇགོ་ཡོད་འདགུ འད་ིལོའ་ི
རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
ཡིག་རྒྱྱུགས་ཆེན་མོའི་གུྲབ་འབས་ནང་བདོ་
པའི་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་གི་རྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་པའི་ཆ་
སྙམོ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༨་༡༢ ཡིན་པ་དང་། 
སྔ་ལོའི ་ཡིག་རྒྱྱུ གས་འཕྲདོ་པའི ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༦༌༦༧ ཡིན་འདགུ སརླ་ཡང་འད་ིལོར་བུ་
ལས་བུ་མོའི་ཡིག་རྒྱྱུགས་འཕྲདོ་ཚད་ཀི་བརྒྱ་
ཆ་ཕྲན་བུ་མཐ་ོབ་བྱུང་འདགུ་པ་བཅས།།


